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Datum: 08.06.2020 
 
 

POPRAVEK DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA 
 

Izvajanje strokovnega in finančnega nadzora nad gradnjo parkirne hiše P+R Sonce v 
Kopru 

 
Javno naročilo objavljeno na portalu javnih naročil RS, št. JN003582/2021-W01 

 

POPRAVEK:  
 
Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila po postopku objave javnega naročila male 
vrednosti, objavljena na portalu javnih naročil RS pod številko JN003582/2021-W01, katerega 
predmet je »Izvajanje strokovnega in finančnega nadzora nad gradnjo parkirne hiše P+R Sonce v 
Kopru« se popravi, in sicer: 
 

1. V točki 3.1.15. se popravi tako, da se glasi: 
3.1.15. Reference ponudnika (Priloga 7a POGOJ-P) 
Da je bil ponudnik v zadnjih desetih letih pozitivno ocenjen (najmanj dobro) pri 
izvedbi strokovnega nadzora pri gradnji objektov (ne nujno javnega naročila), ki so po 
naravi in pogojih gradnje podobna razpisanim in za katere je bilo pridobljeno uporabno 
dovoljenje, in sicer: 
- najmanj dva referenčna objekta, vsako v vrednosti 2.000.000,00 EUR brez DDV ali 
- najmanj en referenčni objekt v vrednosti 5.000.000,00 EUR brez DDV. 

 
Ponudnik mora navesti referenčni objekt in njegovo vrednost ter predložiti potrjeno 
referenco s strani investitorja-naročnika, ki je izvedbo del ocenil kot pozitivno. Obrazec 
referenc, ki ga priloži ponudnik k ponudbi, ne sme biti starejši od 12 mesecev od datuma 
objave javnega naročila, kljub temu mora odražati zadnje stanje. Naročnik si pridržuje 
pravico preverjati reference in njihovo oceno pri naročnikih in jih ne upoštevati, v kolikor le-
teh ne bo mogoče preveriti. 

 
2. V točki 3.1.16. se popravi tako, da se glasi: 

3.1.16. Referenca vodje nadzora (Priloga 7b- POGOJ-VN) 
Da je bil vodja nadzora ponudnika v zadnjih desetih letih pozitivno ocenjen (najmanj 
dobro) pri izvedbi strokovnega nadzora pri gradnji objektov (ne nujno javnega 
naročila), ki so po naravi in pogojih gradnje podobna razpisanim in za katere je bilo 
pridobljeno uporabno dovoljenje, in sicer: 
- najmanj dva referenčna objekta, vsako v vrednosti 2.000.000,00 EUR brez DDV ali 
- najmanj en referenčni objekt v vrednosti 5.000.000,00 EUR brez DDV. 

 
Za točko 3.1.15 in 3.1.16 mora ponudnik navesti referenčni objekt in njegovo vrednost ter 
predložiti potrjeno referenco s strani investitorja-naročnika, ki je izvedbo del ocenil kot 
pozitivno. Če so bili naročniki del po Zakonu o javnem naročanju, mora biti dokazilo izdano v 
obliki potrdila, ki ga izda in podpiše pristojni organ; če niso bili naročniki po Zakonu o javnem 
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naročanju, potrdilo potrdi odgovorni predstavnik naročnika. Kadar to ni mogoče, zadostuje 
ponudnikova izjava o času in kraju izvršitve dela. V potrdilu o izvedenih nadzorih morajo biti 
navedeni tudi kraj izvedbe, kakovost izvedenih del, spoštovanje roka izvedbe ter skladnost 
izvedbe s pogodbenimi določili.  
 
Referenčna dela morajo biti potrjena s strani referenčnih naročnikov na priloženem obrazcu 
7-a in 7-b, katerega si lahko ponudnik fotokopira. Naročnik si pridržuje pravico preverjati 
reference in njihovo oceno pri naročnikih. Naročnik bo upošteval reference, predložene tudi 
na drugem obrazcu, kateri pa mora vsebovati vse podatke iz zahtevanega obrazca 7-b. Obrazec 
referenc, ki ga priloži ponudnik k ponudbi, ne sme biti starejši od 12 mesecev od datuma 
objave javnega naročila, kljub temu mora odražati zadnje stanje. Naročnik si pridržuje pravico 
preverjati reference in njihovo oceno pri naročnikih. 

 
3. Popravi se Priloga 7-a: Referenčno potrdilo – POGOJ-P. Pravilna priloga 7-a je sestavni del 

tega popravka. 
 
4. Popravi se Priloga 7-b: Referenčno potrdilo – POGOJ-VN. Pravilna priloga 7-b je sestavni 

del tega popravka. 
 
5. Naročnik zaradi popravkov v razpisni dokumentaciji podaljšuje rok za postavitev vprašanj 

do 10.06.2021 do 10.00 ure.  
 
 
Ponudnik mora upoštevati popravek pri oddaji ponudbe. 
 
 
 

 ŽUPAN 
 Aleš Bržan l.r. 
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Priloga 7-a:  Referenčno potrdilo - POGOJ-P 
 
 

P O T R D I L O – PONUDNIK - NADZORNIK 
 
 
Naročnik: ___________________________________________________________________________________________________ 
 
Odgovorna oseba naročnika: _____________________________________________________________________________ 
 
Kontaktna oseba naročnika za preverjanje referenčnega naročila: ___________________________________   
 
Telefon kontaktne osebe naročnika: _____________________________________________________________________ 
 
Potrjujemo, da je izvajalec ______________________________________________________ 
 
V letu_________________ izvajal strokovni nadzor nad gradnjo podobno razpisanim (gradnja garaž, 
visokogradnja, globoko temeljenje in podobno) za katerega je bilo pridobljeno uporabno 
dovoljenje (navesti izvedena dela)  
 
 
______________________________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
 
v višini _________________________________ EUR z vključenim davkom na dodano vrednost. 
 
Datum dokončanja referenčnih del____________________. 
 
 
SPOŠTOVANJE ROKA IZVEDBE 
 
Potrjujemo, da je izvajalec (ustrezno označi): 

 izvedel navedena pogodbena dela v pogodbenem roku 
 prekoračil dogovorjeni pogodbeni rok 

 
Naročnik  JE   -   NI   zaračunal pogodbene kazni za zamudo pri izvajanju del (ustrezno obkrožiti). 

 
 
KAKOVOST IZVEDENIH DEL TER SKLADNOST IZVEDBE S POGODBENIMI DOLOČILI 
 
Potrjujemo, da so bila pogodbena dela izvedena v naslednji kvaliteti(ustrezno označi): 

 zelo dobro 
 dobro 
 slabo 

 
 
Datum: ___________________ Naročnik  
 (podpis odgovorne osebe in žig) 
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Priloga 7-b:  Referenčno potrdilo - POGOJ-VN 
 
 

P O T R D I L O – VODJA NADZORA 
 

 
Naročnik: ___________________________________________________________________________________________________ 
 
Odgovorna oseba naročnika: _____________________________________________________________________________ 
 
Kontaktna oseba naročnika za preverjanje referenčnega naročila: ___________________________________   
 
Telefon kontaktne osebe naročnika: _____________________________________________________________________ 
 
Potrjujemo, da je _________________________________________________________, kot vodja nadzora oz. 
odgovorni nadzornik (po predhodni zakonodaji, ZGO) v letu__________ izvajal strokovni nadzor nad 
gradnjo podobno razpisanim (gradnja garaž, visokogradnja, globoko temeljenje in podobno) za 
katerega je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje (navesti izvedena dela) 
 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
 
v višini _________________________________ EUR z vključenim davkom na dodano vrednost. 
 
Datum dokončanja referenčnih del____________________. 

 
SPOŠTOVANJE ROKA IZVEDBE 
 
Potrjujemo, da je izvajalec (ustrezno označi): 

 izvedel navedena pogodbena dela v pogodbenem roku 
 prekoračil dogovorjeni pogodbeni rok 

 
Naročnik  JE   -   NI   zaračunal pogodbene kazni za zamudo pri izvajanju del (ustrezno obkrožiti). 
 
KAKOVOST IZVEDENIH DEL TER SKLADNOST IZVEDBE S POGODBENIMI DOLOČILI 
 
Potrjujemo, da so bila pogodbena dela izvedena v naslednji kvaliteti(ustrezno označi): 

 zelo dobro 
 dobro 
 slabo 

 
 
Datum: ___________________ Naročnik  
 (podpis odgovorne osebe in žig) 
 
 


